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 עם יוצא הוא מחאה. לשם במחאה מסתפק

 ואנטי־מלחמתית. — מוגדרת השקפת־עולם
 חופש ועבור נפש״. כ״גועל לו נראה נאט״ו

 להקריב אף מוכן היה הוא האיראני העם
 בידי שנקטל הסטודנט את — קורבן־מוות

 חבריו, עם יחד כשהפגין ברלינאי, שוטר
 השאח. של ביקורו נגד

ב־ הפועליס הללו, שהסטודנטים אלא

דוטשקה מהפכן
לאחד רק שייכת לא האשה

 פעולותיהם ברוב שלהם, ההסתדרות מיסגרת
לגמרי. אחר במרד גם רוצים המהפכניות,

ל שהפך מי דוטשקה, רודי השבוע טען
הצעירה: התנועה של דוברה

 הוא הנשואין מוסד הפדראלית ברפובליקה
ה הנשואין על לכן לתיסכולים. גורם סתם

 ואשה בעל של ברית יותר: להיות אמיתיים
החברה. נגד

ה לסיפוק קיימת אינה האשד, מזה וחוץ
מור שאינה חברה ליצור יש בלבד. גבר
 שלי.״ זו ״אשד, האומרים: מאטומים כבת

בלבד, לאחד שייכת אשר, אין בה חברה
 פעילותו בצד כאלו, דיעות שעם ברור

 לחבריו כסמל — דוטשקה מעורר הפוליטית,
 וכבר בגרמניה: פחד־מוות — הסטודנטים

 את לדכא כדי חוקי־חירום לחוקק ביקשו
מד,ומות־ד,תלמידים.

בריטניה
ם מי רח

שת־ לפי הל בק ק ה
 המתגל;־ באבנים אבן להשליך יעיז מי
? לות

 השלישית, בפעם בריטניה. שופטי לא
 פסק־דין לונדוני בית־דין ביטל השנה,
ה להקת־הלהיטים מחברי אחד נגד מאסר

 אותה המר הביטלס, אחרי ביותר, מפורסמת
טובה. והתנהגות קנם בסתם

 ג׳אגר מייק היה לדין, שהועמד הראשון
 כדורי־סמים. אחזקת על הורשע אשר ),23(

 — בפועל מאסר חודשי לשלושה נידון הוא
לחופשי. מייד יצא אך

 שנידון ),23( ריצ׳ארד קיית היה השני
 לעשן לאחרים שאיפשר על מאסר לשנת
 לאחר לחופשי, יצא הוא אף בביתו. חשיש
עירעור. הגשת
 הגיסא- השתחרר השבוע סייגים. עם
 ג׳ונם, בריאן המתגלגלות, האבנים של ריסט

במ קיבל חודשי־כלא, תישעה של מגזר־דין
 וקנס שנים לשלוש קצין־מיבחן זאת קום

לירות. 7800 מירבי:
ה העליון לשופט נעים היה לא זאת, עם

 היה יכול לא הוא פארקר. הלורד בריטי,
 דרישת על־פי באה בעונש שההקלה להודות

הרחב. הקהל
המחודש: בגזר־דינו הצהיר כן על

 — חסד לו שנעשה לזכור הנאשם ״על
שברחמים. חסד

 להתרברב לו אסור שוחרר. לא ״הוא
 בית־ בפיקוח נשאר הוא ששוחרר. ולהגיד

המישפט.״
 כף מחא הוא אחרת. סבר שבאולם הקהל

 לשופט ושרק — היוצאת המתגלגלת לאבן
החנינה. את לסייג שהעז על

1581 הזה העולם




